
 17-71 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (7171 يوليوز 77) 7341 شوال 71 المؤرخ في
 7171 ماي 71و 71 بالنشرات اإلخبارية ليومي المتعلق

 تي في 7 التي بثتها شركة ميدي

  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا  11.11 رقم بنـاء على القانون
 منه؛ 22و (9 )املقطع 4و ( 1)املقطع 3 املواد

املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا  33.77 وبناء على القانون رقم
 منه؛ 8و 3 املادتني

 ؛منه 31و 2.11 يت يف، خصوصا املادتني 1 وبنـاء على دفرت حتمالت شركة ميدي

وبعـد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص النشرات اإلخبارية 
 ؛يت يف 1 اليت بثتها شركة ميدي 2317 ماي 28و 27 ليومي

 وبعـد المداولة:

وحيث إنه ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، سجلت اهليأة العليا لالتصال 
السمعي البصري جمموعة من املالحظات خبصوص النشرات اإلخبارية اليت قدمتها اخلدمة التلفزية التابعة لشركة 

غطية لبالغ الوكيل العام حملكمة االستئناف باحلسيمة ، واليت تضمنت ت2317 ماي 28و 27 يت يف، يومي 1 ميدي
حول توقيف عدد من األشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب يف سياق يوحي بأهنا 
سبب يف االعتقاالت املشار إليها يف البالغ، كما تبني كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إىل أحداث 

رة رياضية تتمثل يف إحدى جوالت البطولة االحرتافية الوطنية لكرة القدم خالل شهر مبناسبة تنظيم تظاه شغب
 ؛2317 مارس

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن:  77.33 من القانون 3 وحيث تنص املــادة
 .االتصال السمعي البصري حر"

)...( 



متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 
 النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين )...("؛

جيب  " ى أنه:لاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه ع 77.33 من القانون 8 وحيث تنص املــادة
على متعهدي االتصال السمعي البصري احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعي 

 البصري:

o        ؛)...( 

o        أخبار متعددة املصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ تقدمي 

o        ")...( ؛ 

" )...( كما يسهر على املالئمة بني  يت يف على أنه: 1 من دفرت حتمالت شركة ميدي 2.11 تنص املادة وحيث
السياق الذي مت فيه احلصول على هذه العناصر السمعية البصرية وتسجيلها من جهة، والسياق الذي بثت أو 

املؤرشفة، بطريقة  ةاستعملت أو أدرجت فيه من جهة ثانية. ينبغي اإلعالن عن أي استعمال للعناصر السمعية البصري
 واضحة وطيلة مدة بثها، وتتم اإلشارة كتابة إىل مصدرها عند الضرورة )...("؛

توجيه طلب  2317 يونيو 38 وحيث قرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 يت يف" بناء على ما مت تسجيله من مالحظات؛ 1 "ميدي توضيحات لشركة

يت يف "  1 برسالة شركة "ميدي 2317 يوليوز 34 وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ
 تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون اإلخالل حبرية االتصال السمعي البصري وحق كل متعهد يف اختيار براجمه وطرق بثها، تضمنت 
النشرات السالفة الذكر صورا ومشاهد، يتضح، بالنظر للعناصر املادية، أهنا أخذت يف سياق غري ذلك الذي قدمت 
فيه، إذ ارتبطت تلك املشاهد بأحداث عنف وشغب مبناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل يف إحدى جوالت البطولة 

مشاهد لعمليات ختريبية مرتبطة مبضمون بالغ ، وليست 2317 االحرتافية الوطنية لكرة القدم خالل شهر مارس
الوكيل العام حملكمة االستئناف باحلسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أهنا من ضمن األعمال اجلرمية موضوع 
متابعة املتهمني، ال سيما وأهنا جاءت متصلة مبجموعة من املشاهد ألفراد القوات العمومية ضحايا املواجهات 

التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أهنا صور أرشيف مما جيعل تلك النشرات مل حترتم  وغريها من األعمال
 املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ؛



"يف حالة عدم احرتام مقتضى أو جمموعة من مقتضيات  من دفرت التحمالت على أنه: 31 وحيث تنص املادة
ت هذا ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للمجلس األعلى، الظهري، القانون أو دفرت التحمال

عالوة على قرارات اهليأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة، إحدى العقوبات 
 التالية:

       إنذار؛ 

        على األكثر..."؛وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر 

  ؛" يت يف 1 اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد شركة "ميدي وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك،

 لهذه األسباب:

 يت يف" قد أخلت بااللتزامات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل؛ 1 يصرّح أن شركة "ميدي -7

 يت يف"؛ 1 "ميدي يوّجه إنذارا لشركة -7

  يت يف"، ونشره باجلريدة الرمسية. 1 "ميدي يقّرر تبليغ قراره هذا إىل شركة -4

  
مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة 

 .(، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط2317 يوليوز 11) 1438 شوال 11 بتاريخ.
  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 


